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Klasse 2 - Prydakvarier

Med prydakvarier menes akvarier med en blandet fiske- og plantesamling, hvor hovedvægten er lagt på det dekora-
tive.

Klassen kan deles i A, B, og C.

2A Prydakvarier under 100 liter.
2B Prydakvarier mellem 100 og 250 liter.
2C Prydakvarier over 250 liter.

Ved beregning af akvariets størrelse anvendes dets udvendige mål.

Points
1.  Akvariet 10
2.  Anlæggets egnethed 10
3.  Dekorativ virkning 20
4.  Fiskesamlingen 10
5.  Fiskenes størrelse 10
6.  Fiskenes sundhed 10
7.  Plantesamlingen 10
8.  Planternes størrelse 10
9.  Planternes kvalitet    10  

100

Kommentarer   

Punkt 1 Der foretages en vurdering af den udvendige del af selve akvariet og dets ydre anlæg. Der vurderes dels 
for udseendet, dels for hensigtsmæssig konstruktion og håndværksmæssig udførelse.

Punkt 2 Det vurderes, i hvilken grad det er lykkedes at skabe det bedst mulige miljø for akvariets dyr og planter.

Punkt 3 Vurdering af den dekorative virkning af akvariets interiør og fiskesamling.

Punkt 4 Der lægges vægt på en varieret og harmonisk samling fiskearter, som klæder hinanden og passer sammen i 
livskrav. Fiskesamlingen skal omfatte et i forhold til akvariestørrelsen passende antal arter og af  hver 
art et i forhold til arten passende antal individer rimeligt fordelt på kønnene.

Punkt 5 Her bedømmes alene fiskenes størrelse set i forhold til den maksimumstørrelse, de normalt opnår under 
akvarieforhold.

Punkt 6 Her tænkes på sygdom, læsioner, foderstand og misdannede eller mangelfuldt udviklede individer. 

Punkt 7 Der lægges vægt på en varieret, men harmonisk plantesamling med et i forhold til akvariets størrelse pas-
sende antal arter. Samlingen skal i overvejende grad bestå af egentlige vandplanter og sumpplanter, der 
i naturen i en væsentlig del af året vokser neddykket. 

Punkt 8 Her bedømmes alene planternes størrelse set i forhold til den maksimumstørrelse, de normalt opnår under 
akvarieforhold.

Punkt 9 Der lægges vægt på sunde og fejlfrie planter med tydelige tegn på, at de er i vækst. Der tages særligt hen-
syn til, om planterne kan være tiltrukket i akvariet.


